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خیز نفت برای شکستن قیمت باالتر
قیمت نفت در معامالت روز جمعه تحت تاثیر چشم انداز تقاضای قوی برای 
سوخت و مذاکرات کشورهای اروپایی برای تحریم واردات نفت روسیه، افزایش 
چشمگیری داشت و رشد هفتگی به ثبت رساند.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت دو دالر و سه سنت معادل ۱.۷ درصد افزایش یافت و در ۱۱۹ دالر و 
۴۳ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
با ۹۸ سنت معادل ۰.۹ سنت افزایش، در ۱۱۵ دالر و هفت سنت در هر بشکه 
بسته شــد. برای کل هفته، نفت برنت شش درصد و وست تگزاس اینترمدیت 

۱.۵ درصد رشد قیمت داشت.
قیمت ها از تقاضای جهانی قوی برای ســوخت، پشــتیبانی شــده اند. بهای 
معامالت بنزین و نفت کوره امســال از نفت خام پیشی گرفته اند.جان کیلداف 
از شرکت اگین کپیتال در این باره گفت: تقاضا قوی است و فرآورده های نفتی 
پیشتاز هســتند به خصوص بنزین که قیمت نفت را به همراه خود باالتر برده 
است.جیووانی اســتوونو، تحلیلگر موسسه یو بی اس اظهار کرد: فصل رانندگی 
آمریکا و تقاضای قوی برای ســفر هم به پشتیبانی از قیمتها کمک خواهد کرد. 
از آنجا که عرضه، از رشد تقاضا عقب مانده است، بازار نفت احتماال دچار کمبود 
عرضــه می ماند. بنابراین ما در دورنمــای خود برای قیمتهای نفت خوش بین 
مانده ایم.کشورهای اتحادیه اروپا سرگرم مذاکره برای دستیابی به توافق درباره 
تحریم نفت روســیه هستند که واردات نفت به این بلوک را ممنوع خواهد کرد 
اما تحویل نفت از طریق خط لوله را به تاخیر می اندازد تا موافقت مجارســتان 
و سایر اعضای محصور در خشکی این بلوک را جلب کنند. مخالفت مجارستان 
با تحریمهای نفتی و عدم رغبت ســایر کشــورها مانع تصویب ششمین بسته 
تحریمها علیه روسیه از سوی اتحادیه اروپا شده است.به گفته مقامات اروپایی، 
نمایندگان دولتهای اتحادیه اروپا ممکن است روز یکشنبه در بروکسل به توافق 
برسند تا سران اروپایی در نشست روزهای ۳۰ و ۳۱ مه، توافق مذکور را تصویب 
کنند.در این بین، رئیس جمهور روســیه به صدراعظم اتریش اعالم کرد مسکو 
به تعهدات خود برای تحویل گاز طبیعی پایبند می ماند.آمار روز جمعه شرکت 
خدمات انرژی بیکرهیوز نشــان داد شرکتهای انرژی آمریکایی در هفته منتهی 
به ۲۷ مه، شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی را برای نخستین بار در ۳۱ 
هفته گذشــته کاهش دادند اما شــمار دکلها برای بیست و دومین ماه متوالی 
افزایش داشــته است. شــمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی هفته گذشته 
با یک حلقه کاهش، به ۷۲۷ حلقه رســید اما در مقایســه با مدت مشابه سال 
گذشــته، ۲۷۰ حلقه معادل ۵۹ درصد افزایش داشته است. شمار دکلهای نفت 
و گاز طبیعی که معیاری برای ســنجش تولید آینده است، در ماه مه ۲۹ حلقه 
افزایش پیدا کرد که بزرگترین رشد ماهانه از فوریه بوده است.بانک امریکا گلوبال 
ریســرچ پیش بینی کرد اگر صادرات نفت روسیه به میزان چشمگیری محدود 
شود، نفت برنت ممکن است از مرز ۱۵۰ دالر در هر بشکه عبور کند. قیمت نفت 
برنت پس از آغاز حمله نظامی مسکو به اوکراین، تا مرز ۱۳۹ دالر در هر بشکه 
صعود کرده بود. این بانک در یادداشت تحقیقاتی خود نوشت: اکنون قیمت نفت 
برنت نزدیک ۱۲۰ دالر قرار دارد و ما بر این باوریم که افت شدید صادرات نفت 
روسیه می تواند نفت برنت را به باالی ۱۵۰ دالر برساند.بر اساس گزارش رویترز، 
بانک امریکا میانگین قیمت نفت برنت را ۱۰۴ دالر و ۴۸ سنت در سال ۲۰۲۲ 

و ۱۰۰ دالر در هر بشکه در سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرد.

کاهش بیش از ۳ هزار مگاواتی مصرف برق
میزان مصرف برق کشــور روز جمعه در ساعت ۱۴ و ۴۶ دقیقه در حالی به 
رقم ۴۵ هزار و ۳۳۳ مگاوات رسید که پارسال در همین بازه زمانی رقم مصرف 
۴۸ هزار و ۹۰۵ مگاوات بود که کاهش بیش از سه هزار مگاواتی را نشان می دهد 
اتخاذ سیاست های تشویق محور کمک موثری به رعایت الگوهای مصرف کرده 
است.به گزارش ایرنا، یکی از سیاست هایی که »علی اکبر محرابیان« وزیر نیروی 
دولت سیزدهم بر آن تاکید دارد لحاظ شدن پاداش برای مشترکانی که مصرف 
خود را بهینه کنند، باهدف نهادینه ســازی مصرف صحیح انرژی است.پارسال 
وی بر این نکتــه تاکید کرد که باید مشــترکان از مزایایی صرفه جویی که در 
مصرف می کنند برخوردار شوند.بر این اســاس به تازگی »علی اکبر محرابیان« 
گفت: امسال برای افرادی که در مصرف خود صرفه جویی می کنند، پاداش هایی 
پیش بینی کردیم که بــا انجام اقدام های کوچک مدیریــت مصرفی می توانند 
پاداش الزم را برای صرفه جویی بگیرند.وی با بیان اینکه الگوی مصرف ایام گرم 
سال در مناطق غیر گرم و عادی ۳۰۰ کیلووات است، اضافه کرد: مشترکانی که 
در مصــرف برق صرفه جویی و الگوی مصرف را رعایت کنند، بابت هر کیلووات 
به طور متوســط ۱۰۰ تومان پرداخت خواهند کرد و این مشترکان در صورت 
صرفه جویی و به ازای هر کیلووات ساعت پنج برابر تشویق می شوند یعنی به ازای 

هر کیلووات ساعت ۵۰۰ تومان تشویق می شوند.
وزیر نیرو تصریح کرد: اگر این مشــترک فقط ۵۰ کیلووات صرفه جویی کند 
)به طور مثال ســال گذشــته ۳۰۰ کیلووات مصرف داشته و امسال مصرف را 
به ۲۵۰ کیلووات برســاند(، قبض برق این مشــترک رایگان شده و هیچ پولی 
بابت برق پرداخت نمی کند.گزارش تازه شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان 
می دهد روز جمعه مصرف برق کشور در ساعت ۱۴ و ۴۶ دقیقه نسبت به مدت 
مشابه پارسال ۳ هزار و ۵۷۲ مگاوات کاهش یافت و نیز در مقایسه با روز قبل تر 
)پنجشــنبه( که مصــرف ۵۰ هزار و ۳۸۹ مگاوات بود کاهــش بیش از ۵ هزار 
مگاوات یافته است.همچنین میزان مصرف برق شبانه نیز که در ساعت ۲۱ و ۸ 
دقیقه ۴۷ هزار و ۲۰۶ مگاوات بود با کاهش بیش از ۲ هزار مگاواتی نســبت به 
مدت مشابه پارسال با مصرف ۴۹ هزار و ۳۱۰ مگاوات همراه شده است. بخش 
صنعت نیز روز جمعه با کاهش مصرف به کمک شبکه برق آمد و میزان مصرف 

خود را در ساعت ۱۴ و ۴۶ دقیقه به ۵ هزار و ۴۴۰ مگاوات کاهش داد.

بازار انرژی

آمارها نشــان می دهد که کشورهایی مانند 
هندوستان، چین، روسیه، اندونزی، پاکستان و 
ایران از اصلی ترین کانون های مهاجرت نیروی 
کار در جهان هستند.موضوع مهاجرت نیروی 
کار در سال های اخیر به یکی از چالش های مهم 
جهانی سازی اقتصاد بدل شده است. بسیاری از 
تحلیل گران بر این باورند که یکی از مســائلی 
که می تواند به زمینه های توســعه ای کشورها 
آســیب جدی وارد کند، بحث مهاجرت نیروی 
کار متخصص آن کشــورها است.آمارها نشان 
می دهد کشــورهایی مانند هندوستان، چین، 
روسیه، اندونزی، پاکستان و ایران از اصلی ترین 
کانون های مهاجرت نیروی کار هســتند و در 
مقابل ایاالت متحده آمریکا، انگلســتان، آلمان 
و برخی کشــورهای حاشــیه خلیج فارس از 
کانون های اصلی مهاجرپذیری در زمینه نیروی 
کار محسوب می شــوند. به گزارش ایلنا، بنابر 
آمارهای وزارت کشــور پاکســتان، از جمعیت 
۲۰۰میلیونی این کشــور هم اینک حدود ۱۰ 
میلیون نفر در خارج این کشــور کار می کنند. 
این آمار که شامل ۵درصد جمعیت این کشور 
است، درحالی است که تنها در کشور انگلستان 
بیش از یک و نیم میلیون نفر از نیروی کار فعال، 
شامل پاکستانی ها می شود که از مشاغل بسیار 
سطح پایین تا اســتادی دانشگاه و پست های 
دولتی را به خود اختصاص داده اند. تنها در سال 
۲۰۱۷ میالدی یعنی سال ۱۳۹۶ خورشیدی، 
براســاس داده های منتشر شــده توسط بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی پاکســتان، نیروی 
کار پاکستانی خارج از کشور از محل پس انداز 
ناشــی از درآمدهای خــود، ۲۱٫۳۷ میلیارد 
پونــد )۱۵ میلیارد دالر( ارز پر قدرت به داخل 
پاکستان فرستاده اند. مجله تایمز اقتصادی نیز با 
برآوردهای خود درباره هندوستان البته آمارهای 
قابل توجه تری را عرضه می کند. هندوستان با 
بیش از ۲۰میلیون مهاجر نزدیک به ۱.۵درصد 
از جمعیت ۱.۵میلیاردی کشور خود را به عنوان 
نیروی کار در بیرون از مرزهای خود حفظ کرده 
است. امارات متحده عربی، عربستان و آمریکا 
اصلی تریــن مقصد این جمعیــت قابل توجه 
اســت.ایران نیز با دارا بودن حدود ۸۵میلیون 
جمعیت چیزی حــدود ۴.۵میلیون نفر مهاجر 
دارد که حدود ۲.۵میلیــون نفر از آنان نیروی 
کار متخصص و نیمه متخصص فعال محسوب 
می شوند. به این معنا حدود سه درصد از نیروی 
کار فعال کشــور به عنوان فروشنده کار خود به 
کشــورهای بیگانه، در خارج از مرزها فعالیت 
می کنند که عمدتا شامل ایرانیان تحصیل کرده 
یا کارگران متخصص رده بندی می شوند.البته 
شرایط کشــورهای جنگ زده ای مثل اوکراین، 
سوریه و افغانستان در بحث مهاجرت متفاوت 
اســت و درباره این کشورها باید به زمینه های 
سیاسی و نظامی مهاجرت اشــاره کرد. با این 
احوال اوضاع در روسیه اندکی پیچیده تر است. 
چندی پیش اندیشــکده امریکــن اینترپرایز 
به عنــوان یکــی از مهم ترین مراکــز پژوهش 
سیاســی و آینده پردازی ایاالت متحده آمریکا 
در گزارشی درباره وضعیت مهاجرت نیروی کار 
متخصص روسیه پس از جنگ اوکراین نوشت: 
از زمان شــروع جنگ، بین ۵۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ 
متخصص فنــاوری اطالعات روســیه را ترک 
کرده اند. احتماالً ۱۰۰.۰۰۰ نفر دیگر تا قبل از 
پایان ماه می، این کشور را ترک خواهند کرد. 
این روند جدیدی نیست. از دو سال پیش بیش 
از ۲۰درصد از کارکنان متخصص بالروســی - 
حدود ۲۰.۰۰۰ نفر- کشور را به مقصد لهستان 
ترک کرده اند. در این گزارش تاکید شــده که 
تحریم هــای غرب علیه روســیه و متحدانش 
احتماال باعث تسریع خروج کارگران ماهر این 
کشورها شــده و آمریکا و کشورهای عضو ناتو 
باید با جذب این نیروها، جلوی خطر جذب این 

نیروی عظیــم ماهر در اقتصاد چین را بگیرند.
جمهوری خلق چین نیز از جمله کشــورهای 
پر مهاجر دنیاســت. این کشور یک میلیارد و 
۴۰۰میلیون نفری اکنــون بیش از ۴۶میلیون 
مهاجر دارد که از این تعداد ۴۰میلیون نفر آنان 
مستقیما نیروی کار محسوب می شوند و مقصد 
اصلی مهاجرت آنان نیز ایاالت متحده، آمریکا، 
استرالیا و چند کشور اروپایی جهان است. البته 
خود دولت چین در بکارگیری تعداد زیادی از 
نیروی کار مهندس خود در کشورهای توسعه 
نیافته برای سرمایه گذاری و تولید زیرساخت ها 
فعال است. با این حساب چین نیز مانند ایران 
حدود ســه درصد از نیروهای کار فعال خود را 

در خارج از این کشور دارد. 
از نسبت دستمزد با مهاجرت

 تا وضعیت استانداردهای زندگی
برخی کارشناســان بر این باور هستند که 
جمعیت نقش مهمــی در مهاجرت نمی تواند 
ایفا کند و جمعیت اضافی کشــورها نمی تواند 
صرفا دلیلی برای پر مهاجر بودن یک کشــور 
باشــد. در مقابل گروهی اســتدالل می کنند 
کــه دســتمزد می تواند در ایــن زمینه نقش 
محوری ایفا کند.منصــور ایزدپناه )اقتصاددان 
و کارشــناس بازارهــای مالی( معتقد اســت: 
بسیاری از کشــورهای مهاجرپذیر دستمزدی 
بیش از ســطح متوســط دســتمزد در جهان 
یعنی ماهانــه ۱۵۰۰دالر را پرداخت می کنند 
و عمده جمعیت نیروهــای کار مهاجر جهان، 
متعلق به کشــورهایی هستند که حدود نصف 
این رقم متوسط را ماهیانه دریافت می کنند و 
در مقابل کشــورهای مهاجرپذیر بیشتر شامل 
کشــورهایی هســتند که گاه حدود سه برابر 
این رقــم را در ماه پرداخت می کنند.نگاهی به 
آمارها و ارقام نیز حاکی از این اســت که عمده 
کشورهای با دستمزد باال مهاجرپذیران اصلی 
دنیا هستند. البته کشورهایی مانند سوئیس و 
فنالند باتوجه به وسعت اندک و ظرفیت جذب 
پایین و قوانین ســخت مهاجرتی، با وجود نرخ 
دســتمزد باال میزبان مهاجرین نیســتند.بنابر 
آمارهای پایگاه های اقتصــادی رصد حقوق و 
دستمزد مانند پی اسکیل، نرخ دستمزد مشاغل 
در کشورهایی مانند انگلســتان بسیار متنوع 
است. کارشناسان و مهندسان صنایع باالدستی 
پتروشیمی در انگلستان گاه بین ۱۰ یا ۸ هزار 
دالر )۲۶۰میلیون تومان در ماه( دریافتی دارند. 
حداقل دستمزد در مشــاغل متوسطی مانند 
خبرنگاری، معلمی و امسال آن نیز در انگلستان 
متفاوت اســت. برای مثال خبرنگاران اسکای 
نیوز و بی بی ســی انگلســتان به طور متوسط 
ماهانه ۱۲۰میلیون تومان )۵۰۰۰دالر( به طور 
معمول حقــوق دریافت می کنند. این درحالی 
است که حداقل دستمزد در انگلستان با مزایا 

چیــزی حدود چهار هــزار دالر برای کارگران 
این کشــور اســت. در ایاالت متحــده آمریکا 
وضعیت دستمزدها اندکی متفاوت است. یک 
اقتصــاددان، تحلیل گر مالی، مدیــر بازاریابی 
یا مشــاغل میانی مدیریتی رو به باال می تواند 
دستمزدی حدود ســالی ۹۰هزار دالر )ماهانه 
۷۵۰۰دالر در ماه( درآمد داشــته باشد که این 
رقم با وجود مشــوق های حقوقــی، پاداش ها، 
پورســانت ها و مزایا ممکن اســت تــا ماهانه 
۱۰هــزار دالر )۲۶۰میلیون تومــان( افزایش 
یابد. این درحالی است که حداقل دستمزد در 
آمریکا چیزی حدود ۴۲۰۰دالر یا ۱۱۰میلیون 
تومــان در ماه )به ازای ۴۰ســاعت کار در هر 
هفته کاری( حساب می شود.در آلمان به عنوان 
قطب اصلی صنعتی اروپا، ما با کشــوری بسیار 
مهاجرپذیر مواجه هســتیم. طی مطالعاتی که 
توســط اداره مهاجرت وزارت کشور آلمان در 
ســال ۲۰۱۸ درباره مهاجرین در آلمان صورت 
گرفت، نزدیک به۱۳ میلیــون نفر از جمعیت 
۸۳میلیون نفری آلمان را مهاجران تشــکیل 
می دهند. از این میزان ۱۰میلیون نفر آن نیروی 
کار فعال محسوب می شوند و ترکیه با ۱میلیون 
۲۰۰هزار نفر و سوریه با ۸۰۰هزار نفر، به تنهایی 
یک پنجم نیروی کار مهاجر آلمان را تشــکیل 
می دهد. در شــرایطی که بیــش از ۱۵درصد 
جمعیت آلمان هم اکنــون مهاجر و غیربومی 
محسوب می شود، بســیاری از احزاب راست، 
محافظه کار و افراطی آلمانی این جمعیت انبوه 
را یــک تهدید برای اروپا و آلمان می دانند. این 
درحالی است که به جز سوری ها که در وضعیت 
جنگی به ســر می بردند، عمده جمعیت ترک، 
ایرانی و یونانی تبار مهاجر در دهه ۱۳۷۰ به این 
کشور مهاجرت کردند و این در شرایطی بود که 
این ســه کشور با یکی از بزرگترین بحران های 
تورمــی و در اوج کاهش ارزش پول ملی خود 
در آن زمان دســت و پنجه نرم می کردند و در 
آن زمان مارک )واحد پولی پیشین آلمان قبل 
از تولد واحــد پول یورو( یکی از قدرتمندترین 
ارزهای جهان بود.اندونزی و هندوستان و ایران 
که یکی از ضعیف تریــن واحدهای پولی را در 
جهان دارا هستند، اصلی ترین جمعیت مهاجر 
کشور انگلســتان را تشکیل می دهند که خود 
یکی از ســه واحد ارزی قوی جهــان را دارد. 
درحالی که یک روپیــه اندونزی ۰٫۰۰۰۰۶۹ 
دالر آمریــکا و یک ریال ایــران ۰٫۰۰۰۰۲۴ 
دالر آمریکا اســت، این دو کشور در کنار هند 
و پاکستان اصلی ترین جمعیت مهاجرین کشور 
۷۷میلیون نفری انگلستان را تشکیل می دهند؛ 
انگلستانی که خود واحد پولی پوندی دارد که 
از دالر آمریــکا و یورو نیز قوی تر اســت. برای 
مثال کشورهای حاشیه خلیج فارس که میزبان 
بخــش قابل مالحظه ای از نیــروی کار مهاجر 

جنوب آسیا و خاورمیانه )بیشتر هند، پاکستان، 
ایران، فیلیپین، بنگالدش و اندونزی( هستند، 
خود قوی تریــن ارزها را دارند. یک ریال عمان 
چیزی بیش از ۲.۵برابر دالر آمریکا ارزش دارد. 
همچنین یک دینار کویت چیزی حدود ۳برابر 
یوروی اروپا ارزش دارد. این درحالی اســت که 
کشــورهای دیگر قوی اقتصادی حاشیه خلیج 
فارس چون عربستان ســعودی، امارات و قطر 
نیز باوجود شــرکت در جنگ هــای متعدد و 
سرمایه گذاری های وسیع خارجی، ارزش پولی 
معــادل یک چهارم یک یورو )۰.۲۶دالر( دارند 
که در رده ارزهای جهانی جزء واحدهای پولی 
قدرتمند محسوب می شــوند. سیدعبدالوهاب 
سهل آبادی: نباید تصور کنیم تمام افرادی که 
برای شغل از کشــور خارج می شوند، به عنوان 
نیــروی کار تخصصی خارج می شــوند. بخش 
قابل مالحظه ای از این افراد شامل همان بخش 
دانش آموختگان فاقد تخصصی هســتند که 
نظام دانشگاهی کشور آن ها را بیرون داده و ما 

نیز نتوانستیم به آن ها مهارتی بیاموزیم
مزد کشورهای مبداء مهاجرت 

در چه وضعی است؟ 
اختالف ســطح رفاه و مزد به عنوان یکی از 
شــاخص ها و علل مهاجرت، می تواند در جای 
خود مورد بررسی قرار بگیرد اما این مورد تنها 
یکی از دالیل افزایش مهاجرت است. دستمزد 
متوسط ماهانه اکنون قابلیت شناسایی به عنوان 
یکی از شــاخص ها در مقایسه سطح مهاجرت 
را داراست.مشــاهده آمــار و ارقــام مربوط به 
کشــورهایی مانند ایران، پاکستان، هند، چین 
و اندونــزی به عنــوان اصلی ترین کشــورهای 
مبدا مهاجــرت در جهان نشــان می دهد که 
دستمزدهای حداقل و متوسط و حتی دستمزد 
نیروی کار متخصص رده باال نیز در این کشورها 
فاصله قابل مالحظه ای با کشورهای مهاجرپذیر 
دارد کــه در کنار ارزش پــول پایین، می تواند 
انگیزه زیادی برای جابه جایــی نیروی کار در 
کشــورها ایفا کند.فرار مغزها باعنوان مهاجرت 
متخصصین و نخبــگان تحصیل کرده معموال 
یکی از اشــکال مهاجرت محســوب می شود. 
این امر منحصر به ایران نیست و چندی پیش 
صنف اســاتید دانشــگاه آکادمی های آمریکا 
اعالم کرد که بطور متوســط حدود ۴درصد از 
کل اساتید دانشگاه آمریکا هندی تبار هستند. 
ســهم مهاجرین آســیایی در میان اســتادان 
دانشــگاه های اروپا نیز باالســت.طبق گزارش 
یک دهه گذشــته روزنامه اطالعات، در ایران 
نیــز  بنابر آمار مجلس در ســال ۸۹ تنها طی 
یک ســال از بین ۱۰۰هزار مهاجــر ایرانی به 
خارج، بیــش از ۶۰ هزار نفر از  زمرٔه مهاجران 
نخبه دانشگاهی دسته بندی می شوند. این افراد 
اغلب دارای مقام هایــی در المپیادهای علمی 

بوده یا جزء نفرات برتر کنکور یا اســتعدادهای 
درخشان شناسایی شــده توسط دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی هستند. این درحالی است 
که کشورهای آســیایی برای پرورش نیروهای 
نخبه که ارزش افزایی بســیار باالیی در تولید 
و فعالیت های صنعتی و خدماتی و فنی دارند، 
ساالنه میلیاردها دالر خرج می کنند. برای مثال 
در ایران طبق اعالم سال گذشته جلیل کوهپایه 
زاده )دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم 
پزشــکی( صرف نظر از هزینه هــای دولت در 
آموزش ابتدایی و دبیرستان، دولت برای تربیت 
یک پزشک عمومی به تنهایی مبلغ ۲.۵میلیارد 
تومان خــرج می کند که این رقم در ابعاد ملی 
و قاره ای )آســیا( می تواند شــامل ارقام بسیار 
نجومی باشــد که محاسبه آن بســیار دشوار 
نماینده کارگری  توفیقی )عضو  اســت.فرامرز 
شورای عالی کار و رئیس کمیته مزد( با اشاره 
به چالش مهاجرت نیروی کار در سطح جهانی 
اظهار کرد: بررســی نوع مهاجرت، دلیل و نرخ 
مهاجرت در کشورهای مختلف بسیار متفاوت 
اســت. برای مثال در پاکستان امنیت و فقدان 
زیرســاخت های رفاهی بســیار مهم است. در 
هندوســتان نرخ باالی جمعیت و مازاد نیروی 
کار در کنار شاخص شــکاف طبقاتی معروف 
این کشــور و قرابت فرهنگی و جغرافیایی هند 
با تمامی کشورهای جنوب آسیا و سطح پایین 
انتظارات کارگران هنــدی از لحاظ فرهنگی، 
دلیل مهاجرت می تواند باشد. همچنین مسئله 
اختالف دســتمزد برای کارگر ارزان در چین و 
در روســیه بحث بحران جنگ اخیر و شرایط 
سیاسی و تحریم می تواند در مهاجرت نیروی کار 
موثر باشد.توفیقی ادامه داد: آنچه درباره ایران 
وجود دارد نیز تا حدی متفاوت است. در ایران 
ما با نوعی همه گیری مهاجرت مواجه هستیم. 
به عبارتی تصور می شود که عمده مهاجران به 
خارج از کشــور در ایران شــامل دانشگاهیان، 
نخبگان، مهندســان و سرمایه گذاران است، اما 
آمارهای غیر رســمی از مهاجــرت نیروی کار 
متخصص کارگری و خدماتی نیز وجود دارد که 
از کارگر ماهر ساختمانی تا آرایشگر و تعمیرکار 
را شامل می شود که به کشــورهای اروپایی و 
حتی ترکیه و سلیمانیه عراق مهاجرت می کنند 
و آمارشان نیز بسیار باالست.عضو شورای عالی 
کار تصریح کرد: عمده دالیل مهاجرت نیروی 
کار در ایران شامل مسائل مهمی مانند امنیت 
شــغلی نیروی کار و وجود قراردادهای موقت 
است. از سوی دیگر بحث استانداردهای زندگی 
و تفاوت این اســتانداردها در ایــران از عوامل 
مهم مهاجرت نیروی کار است. در واقع مهمتر 
از بحث دســتمزد، نسبت درآمد و تمکن مالی 
نیروی کار به نســبت هزینه ها در کشــورهای 
مقصد چنــان جذابیت دارد که باعث مهاجرت 
نیروی کار به این کشــورها می شــود. نیروی 
انســانی در تمامی ســطوح با چنین شرایطی 
تمایل به پرداخت هزینه های سنگین مهاجرت 
و یادگیــری زبان پیدا می کند و ســختی های 
ایــن کار را به جان می خــرد.وی با بیان اینکه 
»دلیل مهاجرت در ایران صرفا تفاوت دستمزد 
نیســت« گفت: ما در علوم اجتماعی هرمی به 
نــام مازلو داریم که دســته بندی های نیازهای 
انســانی را براســاس اولویت ها مطرح می کند. 
در ایران ایــن هرم را معکوس تعریف کردیم و 
تصور می کنیم که بحث ارضای شغلی اولویت 
اول است، درحالی که مسائل دیگری نیز وجود 
دارد که موثر اســت. اینکه مهندســی در یک 
واحد پتروشــیمی در ایران ماهــی ۷۰۰دالر 
درآمد داشته باشد و چند کیلومتر آن طرف در 
کشورهای حاشیه خلیج فارس این مبلغ ممکن 
است حدود ۴۰۰۰دالر یعنی بیش از پنج برابر 
باشد، چیزی ست که بیش از این نیروی کار را 

به مهاجرت ترغیب می کند. 

عوامل اصلی اقتصادی افزایش مهاجرت در دنیا بررسی شد

ایران  جزو مهاجرخیز ترین کشورهای منطقه

دبیر انجمن واردکنندگان خــودرو گفت: واردات خودرو در برهه کنونی، یک 
اقــدام ملی و به نفع اقتصــاد کالن و آحاد مردم و تنظیم کننده بازار اســت، اما 
عده ای در تالش اند با گفتار و کردارشــان اصل موضوع را با مغشوش کردن بازار 
و ســیاه نمایی به هم بزنند.مهدی دادفر در گفت وگو با ایرنا افزود:  در چهار سال 
گذشــته یک بازار مهندسی شده در خودرو را شاهد بودیم که اعتراضات مردم از 

گرانی و کمبود عرضه را به دنبال داشت.
وی ادامه داد: پس از آن شــاهد بودی عده ای به اسم حمایت از تولید داخلی، 
به دنبال ایجاد انحصــار قانونی برای صنعت خودروســازی بودند؛ این در حالی 
اســت که بنده با هرگونه قوانین و مقررات انحصاری مخالفم و واردات باید آزاد و 
برای همه اقشــار جامعه باشد.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: درحالی که 
نارضایتی هــا از نحــوه و میزان عرضه و قیمت خودروها وجــود دارد، اما عده ای 
عامدانه توپ را به زمین واردات و واردکنندگان انداختند و با ایجاد پویش هایی به 
دنبال فرافکنی بوده و هستند.این مقام صنفی خاطرنشان کرد: امروز حتی مدیران 
دو خودروسازی بزرگ کشور با موضوع واردات موافق اند و طرح ها و ایده هایی برای 

استفاده از این ظرفیت به نفع بازار خودرو دارند.
دادفر یادآور شــد: فراموش نکرده ایم، پیش از ممنوعیت واردات می توانستیم 
خودرویی نظیر پراید را با قیمت کمتر از ۳۰ میلیون تومان و بدون قرعه کشــی 
خریداری کنیم، اما نتیجه ممنوع شدن واردات، حرکت کردن به سمت قرعه کشی 
و خرید محصوالت خودروسازان با استفاده از چاشنی شانس و با قیمت های بسیار 
باالتر اســت.وی تصریح کرد: امروز پویشی ایجاد شــده تا منافع افراد برخوردار 
جامعــه را به طبقات ضعیف تر و کمتر برخوردار جامعه گره بزنند تا اجازه ندهند 
واردات انجام شــود؛ این موضوع سبب می شــود شکاف طبقاتی عمیق تر شده و 

تضاد طبقاتی ایجاد شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: قانون گذاران باید به نحوی عمل 
کنند که افراد طبقات متوســط و حتی ضعیف جامعه نیز بتوانند به خودروهای 
مناسب دسترســی داشته باشــند که این مهم موافق خواسته های رهبر معظم 
انقالب و مطابق سیاســت های کلی نظام اســت.وی، دلیل عدم عالقه مندی این 

طیف خاص به واردات خودرو را منافع گروهی، ســازماندهی شــده و ساختاری 
بشمرد که منفعت خود را به تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور گره زده اند، پشت 
خودروسازان بزرگ پنهان شده و منافع شخصی شان را دنبال می کنند.دادفر ابراز 
امیدواری کرد که در این فضا بتوانیم هوشــمندانه عمل کرده و به همان شرایط 
چند سال پیش و انجام واردات خودرو بازگردیم تا بازار متعادلی را شاهد باشیم.

کاهش قیمت خودرو با افزایش واردات 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو  در ادامه گفت: با نرخ فعلی تعرفه ها و عوارض 

گمرکی، نحوه محاســبه ارز گمرکی و غیره، دســتیابی به خودروی ارزان قیمت 
خارجــی که آحاد مردم توان خرید آن را داشــته و منجر به تنظیم بازار شــود، 
ممکن نیســت و باید موارد یاد شده دســتخوش تغییر شده و کاهش یابند.وی 
افزود: همچنین اعطای مشوق های خاص برای کسانی که بیشترین واردات خودرو 
را به کشــور می توانند داشــته باشند و آنها را به دست اقشــار متوسط و کمتر 
برخوردار برســانند، انتظار می رود.دادفر تصریح کرد: موضوع مهم این اســت که 
نبایــد واردات را به صادرات خودروی داخلی که تقریبــاً امکانی برای آن وجود 

ندارد، گره زد. این در حالی است که سایر کاالها از جمله قطعات خودرویی تولید 
داخل را می توان صادر و در قبال آن خودرو وارد کرد.وی بیان داشــت: امروز ۱۳ 
قلــم محدودیت برای واردات خودرو به کشــور وجود دارد که از آن جمله تعرفه 
ورودی ۵۵ درصــدی برای خودروهای با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی ســی، تعرفه 
۷۵ درصــدی برای خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی ســی و تعرفه 
۹۵ درصدی برای واردات خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی ســی، ۹ درصد مالیات بر 
ارزش افزوده، اســقاط چهار تا هشت دســتگاه خودروی فرسوده )بسته به حجم 
موتور خودروی وارداتی(، عوارض و حقوق گمرکی و غیره قابل اشــاره است.وی 
تاکید کرد: اگر واردات خودرو بخواهد مطابق با همان شرایط و تعرفه های پیشین 
باشــد، ارزان ترین خودروی وارداتی بین ۷۰۰ میلیون تا ۱.۳ میلیارد تومان برای 

مصرف کنندگان تمام خواهد شد و نیاز است تا این عوارض کاهش یابند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:

منافع عده ای در انحصار بازار خودرو است

 
فرصت استثنائي 

 فروش اراضی تجاری، درمانی و ورزشی به صورت نقد و اقساط
آگهي مزایده و فراخوان عمومي شماره 2

اداره کل راه و شهرســازي استان البرز در نظر دارد اراضی تجاری، درمانی و ورزشی خود را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و فراخوان با بهره گیري از 
سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )www.setadiran.ir(  و با شماره  مزایده ذیل بصورت الکترونیکي به فروش برساند.

موضوعشماره مزایدهردیف

مزایده فروش اراضی تجاری واقع در شهرک ابریشم و مسکن مهر ماهدشت۱۲۰۰۱۰۰۳۵۵۹۰۰۰۰۰۳

فراخوان واگذاری اراضی با کاربری درمانی و ورزشی واقع در شهرک ابریشم و مسکن مهر ماهدشت۲۲۰۰۱۰۰۳۵۵۹۰۰۰۰۰۴

زمان انتشار در سایت: ساعت ۰۹:۳۰  صبح روز یکشنبه مورخ 1401/03/08
آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت ۱۴:۳۰ روز  پنجشنبه مورخ 1401/03/19
تاریخ بازدید: از تاریخ 1401/03/08 لغایت 1401/03/28 بجز روزهاي تعطیل از ساعت 

۰۹/۰۰ صبح لغایت ساعت ۱۳/۰۰  
آخرین مهلت ارســال اسناد و پیشنهاد قیمت: ســاعت ۱۴/۳۰ روز  یکشنبه مورخ 

1401/03/29
زمان بازگشایي: ساعت ۰۹/۳۰ صبح روز دوشنبه  مورخ 1401/03/30

زمان اعالم به برنده: روز سه شنبه مورخ 1401/03/31
همچنین رعایت موارد ذیل الزامي مي باشد:

۱- برگزاري مزایده و فراخوان صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت مي باشد 
و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده 
)ودیعه(، ارســال پیشنهاد قیمت، بازگشــایي پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و ... در 

بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مي باشد.
۲- پیشــنهاد مي گردد با توجه به تعدد امالک و واحدها و اراضي قابل فروش در مزایده، 

قبل از ارائه پیشنهاد قیمت، از واحدهاي مربوطه و اراضي بازدید بعمل آورید.
۳- تعهد پیشــنهاددهنده در مورد عدم مشــمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در 

معامالت دولتي مصوبه 22/دي ماه/1337.  
۴- الزم به ذکر است کلیه مراحل شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي 
دولت صورت خواهد پذیرفت و این امر مســتلزم ثبت نام کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي در 
سامانه مذکور مي باشد. لذا کلیه  عالقمندان به شرکت در مزایده مي بایست جهت ثبت نام و 

دریافت گواهي امضاي الکترونیکي )توکن( با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند:
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتان ها در سایت www.setadiran.ir بخش 

»ثبت نام/پروفایل مزایده گر« موجود است.
الزم به ذکر اســت متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و تکمیلي مي توانند از طریق 

ذیل اقدام نمایند:
۱- از طریق مراجعه حضوري به نشــاني کرج- رجایي شهر)گوهردشت(- بلوار رستاخیز- 
خیابان ســوم غربي – اداره کل راه و شهرســازي اســتان البرز - اداره واگذاري تلفن تماس: 

۳۵۸۳۰۰۰۰-۰۲۶ داخلي ۱۱۱۱- ۲۲۲۸ اداره پیمان و  رسیدگي داخلي ۲۲۳۱ 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/10

شناسه آگهی: 1325530

)نوبت اول(

روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان البرز

فراخوان آگهـي مناقصه عمومي:
 شرکت گاز استان اصفهان، در نظر دارد جهت موضوع زیر:

موضوع: ترمیم ترانشــه های خطوط اصلی و فرعی و انشــعابات پراکنده در ســطح 
مناطق شــش گانه گازرســانی اصفهان و شهرســتان های اســتان به شــماره فراخوان 
)20010911380000027( مورخ 1401/03/01 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
جهت شــرکت در مناقصه را محقق ســازند. الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی 

مناقصات 53117779 مورخ 1401/03/01 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 08:00 روز پنجشنبه تاریخ 

03/12/ 1401 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشــنهاد: تا ساعت 08:00روز یکشــنبه تاریخ 1401/03/22 

می باشد.
• زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:30 دوشنبه تاریخ 1401/03/23 می باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1,750,000,000 ریال می باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن حداقل رتبه ۵  راه و ترابری  الزامی می باشد. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شــرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ 

باال- روبروی مجتمع پارک - 
امور قراردادها و تلفن )داخلی 3769( 031-38132

اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: - مرکز تماس: 
021-41934

دفتر ثبت نام: 33999818 و 33191893
شناسه آگهی: 1325281

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/08

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان اصفهان

)نوبت دوم(


